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e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com     2208-2859

CHAVEIRO HAMYR CREDENCIADO GOLD
Abertura Auto - Residência - 24 horas (plantão). 
Atendimento em domícilio com cópias na hora. 
Travas de Segurança - Chaves - Fechaduras.
Rua Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal)

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO

Serviço de pedreiro, pintor, 
pisos, azulejos, telhados, enca-

namento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital

Comunicamos à praça que foi extraviado 
da Empresa Jornalística Zona Norte Ltda,  
2 talões de cheques nº 5541 à 5560, e do 5561 
à 5580, 40 folhas, do Banco Bradesco - Agên-
cia 91, o banco enviou através do correio mas 
a empresa não recebeu, foram usadas 21 fo-
lhas devolvidas por fraude, (restaram 19 folhas) 
todos sustados em 19/10/2020 e reiterado dia 
9/11/2020, conforme Boletim de Ocorrência 
registrado nº 1703757/2020, dia 10/11/2020.

Empresa Jornalística Zona Norte Ltda

ComuniCado

RASPAGEM 
DE TACOS

3942-3939 
99735-1517

O melhor acabamento da ZN

PRESTADOR 
DE SERVIÇOS
Presto serviços de bancos, docu-
mentos, encomendas, etc. Zona 

Norte e Centro. Tenho referências
94132-3687 - Tratar c/ Zacarias

1. Na última quarta-feira (9) o 
Palmeiras recebeu o CRB, no 
Allianz Parque, pela Copa do 
Brasil. Aos quatro minutos de 
jogo o Palmeiras teve a chance 
de aumentar a vantagem, porém 
não fez. E, aos cincos minutos 
Ewandro abriu o placar e deixou 
tudo igual, o Palmeiras tentou, 
mas não teve sucesso, apesar de 
ter mais 70% de posse de bola na 
etapa inicial. No segundo tem-
po, o Palmeiras manteve a pos-
tura ofensiva e quase empatou 
no primeiro minuto da etapa fi-
nal. O time alagoano deu traba-
lho ao Verdão. O Palmeiras in-
sistiu nos chutes de fora da área, 
mas a decisão da vaga foi para 
os pênaltis. O CRB perdeu no 
primeiro jogo por 1 a 0 e devol-
veu o mesmo placar no Allianz 
Parque, e, nos pênaltis, venceu 
por 4 a 3, com direito a gol de-
cisivo de goleiro. Diogo Silva, 
foi protagonista no tempo nor-
mal, com defesas importantes. 
O Palmeiras dominou o jogo, en-
tretanto, não teve criatividade 
para furar o bloqueio adversário 
e o CRB conquistou uma classi-
ficação épica na Copa do Brasil e 
avançou às oitavas de final.


2. O Corinthians foi até Goiânia, 
no estádio Antônio Accioly, en-
frentar o Atlético-GO pela Copa 
do Brasil. O Dragão pressio-
nou o Timão, mas quem teve 
a posse de bola durante o jogo 
foi o Corinthians, entretan-
to não adiantou muita coisa. O 
Atlético-GO explorou mais o 
lado esquerdo da defesa corin-
thiana. Aos 17 minutos Luan e 
Igor Cariús se chocam no meio-
campo e recebem atendimen-
to. Igor estava consciente, mas 
os médicos das duas equipes 
conversavam com ele enquan-
to imobilizavam o pescoço. O 
jogador foi encaminhado para 
a ambulância e levado ao hos-
pital para exames. Minutos de-
pois o Timão reclamou de um 
pênalti de William Maranhão 
em Gabriel, após o jogador do 
Atlético-GO atingir o rosto do 
corintiano. Na segunda etapa o 

jogo manteve a mesma linha do 
primeiro tempo, com o Atlético-
GO bem posicionado e o Timão 
buscando espaços. Somente nos 
minutos finais o Timão esboçou 
uma reação, mas o desespero já 
estava tomando conta dos joga-
dores. O empate por 0 a 0 foi su-
ficiente para o Atlético-GO eli-
minar o Corinthians e confirmar 
a classificação às oitavas de final 
da Copa do Brasil. A vantagem 
adquirida no jogo de ida da ter-
ceira fase (vitória por 2 a 0, em 
Itaquera), fez o Dragão adminis-
trar o jogo. 


3. As Olimpíadas de Tóquio, 
previstas para 2020 foram adia-
das para 2021 por conta da pan-
demia global da Covid-19, e te-
rão início no dia 23 de julho. 
O Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) estima que o país terá, 
no total, entre 250 e 300 atletas 
competindo nos Jogos. O Brasil 
já tem 256 vagas confirmadas 
para os Jogos Olímpicos. 


4. A Seleção Brasileira está con-
vocada para a Copa América 
2021. Na última quarta-feira (9), 
o técnico Tite oficializou a lista 
dos 24 jogadores que defenderão 
o título da Seleção nas próximas 
semanas, os jogadores se apre-
sentam à Seleção Brasileira na 
próxima sexta-feira (11), em São 
Paulo. O Brasil estreia no do-
mingo (13) contra a Venezuela, 
na Arena Mané Garrincha, em 
Brasília. Confira a lista: 

Goleiros
Alisson - Liverpool (ING)
Ederson - Manchester City (ING)
Weverton – Palmeiras

Laterais
Alex Sandro - Juventus (ITA)
Danilo - Juventus (ITA)
Emerson - Barcelona (ESP)
Renan Lodi - Atlético de Madrid 
(ESP)

Zagueiros
Éder Militão - Real Madrid (ESP)
Felipe - Atlético de Madrid (ESP)
Marquinhos - Paris Saint-Germain 
(FRA)
Thiago Silva - Chelsea (ING)

Meio-Campistas
Casemiro - Real Madrid (ESP)
Douglas Luiz - Aston Villa (ING)
Everton Ribeiro - Flamengo
Fabinho - Liverpool (ING)
Fred - Manchester United (ING)
Lucas Paquetá - Lyon (FRA)

Atacantes
Everton - Benfica (POR)
Gabriel Barbosa - Flamengo
Gabriel Jesus - Manchester City 
(ING)
Neymar Jr. - Paris Saint-Germain 
(FRA)
Richarlison - Everton (ING)
Roberto Firmino - Liverpool (ING)
Vini Jr - Real Madrid (ESP)


Serviço de Utilidade Pú bli ca - 
Secr. Municipal de Es portes, La-
zer e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Cle-
mentino, CEP: 04075-000, Pabx: 
5088-6400, e-mail: esportes@ 
prefeitura.sp.gov.br, Clubes da 
Ci dade, Centros Des portivos 
(CDM) e Depto. de Promoções 
Esportivas, Lazer e Recreação; 
- Secr. Estadual de Esportes, 
Lazer e Turismo, Praça Antônio 
Prado, 9, Centro, CEP: 01010-
904, Tel.: 3241-5822.

Foto: Marcos Ribolli

Jogadores do CRB comemoram a vitória no Allianz Parque

“Torcida Amiga, Bom-Dia”  
é expressão criada e imortalizada,  

na crônica esportiva paulista,  
pelo jornalista Ary Silva.  

Inicialmente foi utilizada em  
seu programa “Bola ao Ar”  
na Rádio Bandeirantes e,  

posteriormente, na TV e jornais.

3ª rodada
Campeonato Brasileiro 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

12/6 19h Palmeiras x Corinthians Allianz Parque
12/6 19h Santos x Juventude Vila Belmiro
13/6 16h Flamengo x América-MG Maracanã
13/6 16h Atlético-MG x São Paulo Mineirão 
13/6 16h Grêmio x Athletico-PR Arena do Grêmio
13/6 20h30 Bahia x Internacional Pitaçu 
13/6 20h30 Fortaleza x Sport Castelão
13/6 20h30 Bragantino x Fluminense Nabi Abi Chedid 
13/6 20h30 Chapecoense x Ceará Arena Condá
   Cuiabá x Atlético-GO Arena Pantanal  

VENDO 
TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 150 mil.

97747-1827

Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa 
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil

VENDO CASA CARAguATATuBA

Tratar: 3064-6002

IMUNOTERAPIA - novos cami-
nhos no combate ao Câncer é tema 
de palestra da UNIP. No próximo dia 
15 de junho, às 18 horas, a UNIP dis-
ponibilizará, em suas redes sociais 
no YouTube, Instagram (IGTV), 
Linkedin e Facebook, mais um vídeo 
do seu projeto chamado UNIP ON, 
que propicia aos internautas aces-
sar a qualquer momento um acervo 
de palestras gravadas sobre variados 
temas. “Imunoterapia - novos cami-
nhos no combate ao Câncer” é a te-
mática que será apresentada pelo 
Prof. Guilherme Francisco, profes-
sor de Biologia do Curso e do Colégio 
Objetivo. Não perca, acesse: https://
www.youtube.com/user/UNIPOficial 
-https://www.linkedin.com/school/
unip/ -https://www.instagram.com/_
unipoficial/?hl=pt- -https://www. 
facebook.com/UNIPoficial

SHOPPING METRÔ TUCURU-
VI - O Shopping Metrô Tucuruvi se-
gue engajado com o bem-estar  em 
oferecer momentos divertidos para 
as famílias da Zona Norte, por isso 
traz de volta para o empreendimen-
to a Pista Roller. Em parceria com a 
loja Traxart, o shopping center con-
vida quem gosta ou quer aprender a 
andar de patins a conhecer um local 
mais do que especial e todo equipa-
do. Crianças, jovens e adultos rece-
bem todos os itens necessários para 
brincar à vontade e com todo confor-
to e segurança, até o dia 24 de julho 
de segunda-feira a sábado, das 12 às 
20h, e domingos e feriados, das 14 
às 20h. Local: Piso L1, em frente à 
Praça de Eventos - Endereço: Rua 
Paranabi, 218 a 224 - Tucuruvi.

RECANTO NOSSA SENHORA 
DE LOURDES - está com a hor-
ta cheia de produtos e por conta 
da pandemia não estão conseguin-
do vender muito. Passem lá e façam 
umas comprinhas!!! Fica pertinho do 
Horto Florestal! Escola de Educação 
Especial em São Paulo - Endereço: R. 
Luís Carlos Gentile de Laet, 1736 - 
Vila Rosa. Tel: (11) 2203-0361.

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 
BÁ SICAS - a Associação Casa do 
Caminho Mandaqui é uma das ins-
tituições que desenvolvem um tra-
balho assistencial em prol de famí-
lias carentes na Zona Norte. Seu 

trabalho assistencial voltado, tan-
to para a distribuição de cestas bá-
sicas, quanto assistência a gestan-
tes em situação de vulnerabilidade 
ou mesmo campanhas periódicas 
(arrecadação de cobertores ou ma-
terial escolar), assim como outras 
necessidades sociais é realizado há 
mais de 45 anos. Todo esse traba-
lho é realizado através de doações, 
que podem ser feitas em alimentos, 
cestas, roupas (que seguirão para o 
bazar da instituição) ou qualquer 
valor em dinheiro. Denominada 
#AmorEmMovimento, a campanha 
voltada para a aquisição de cestas 
básicas recebe doações de qualquer 
valor, através de depósitos bancá-
rios. Maiores informações pelo tel.: 
(11) 2231-3827 ou pelo site: www. 
casadocaminhomandaqui.com.br

INSTITUTO ÊXITO DE EMPRE-
ENDEDORISMO - instituição sem 
fins lucrativos, está empenhado em 
reduzir os impactos sociais causados 
pela pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19) no nosso país. Para isso, 
abriu espaço em seus canais de co-
municação para ampliar a cam-
panha “Tamo Junto na Luta”, do 
Transforma Brasil. O objetivo é ar-
recadar alimentos e doações em di-
nheiro para auxiliar a população 
que está passando por dificulda-
des neste momento crítico que es-
tamos vivendo. As doações são ili-
mitadas e podem ser feitas no site 
www.institutoexito.com.br, onde o 
usurário será direcionado. No ende-
reço, o doador poderá fazer transfe-
rência bancária e um Pix no valor 
que desejar. Vinte e três ONGs, de 
todas as regiões do país, fazem par-
te do Projeto Tamo Junto na Luta. 

INSTITUTO TROVADORES 
UR BANOS - lança a campanha 
“Alimente a Família de Uma  Mãe 
Carente”. Nós, do Instituto dos 
Trovadores Urbanos, estamos mui-
to sensibilizados com esses núme-
ros e resolvemos criar a campanha: 
ALIMENTE A FAMÍLIA DE UMA 
MÃE CARENTE. O objetivo é com-
prar cestas básicas e distribuir para 
as mães que moram em comunida-
des carentes da cidade documentan-
do e divulgando a todos os apoiado-
res. Conteúdo das cestas: 3 pacotes 
de arroz tipo - 1kg, 1 pacote de feijão 

carioca - 1kg, 1 pacote de açúcar - 
1kg, 1 óleo de soja - 900ml, 2 paco-
tes de macarrão - 500g, 1 molho de 
tomate pronto - 340g, 1 pacote de 
sal refinado - 1kg, 1 leite em pó mis-
tura láctea - 200g, 1 pacote de fubá 
- 500g,  1 pacote de café torrado e 
moído - 250g, 1 embalagem para os 
itens da cesta. Juntos faremos um 
verdadeiro ato de amor para presen-
tear a muitas mães guerreiras que 
merecem ter paz em seus corações.  
Saiba como contribuir pelo whats 
App: (11) 97597-8132.

SHOPPING FIRMA PARCERIA 
COM ONG - o Santana Parque 
Shopping firma novamente parce-
ria com a ONG Resgatando Vidas na 
campanha Juntos Pela ZN. Toda se-
mana, os itens arrecadados são reti-
rados pela ONG Resgatando Vidas e 
entregues a diversas famílias cadas-
tradas. As doações devem ser entre-
gues no drive-thru do estacionamen-
to coberto do Piso 1 (G1), com acesso 
pela Rua Dorival Dias Minhoto, do 
Santana Parque Shopping, das 12 
às 20 horas. Doações por drive-th-
ru: Diariamente das 12 às 20 ho-
ras. Endereço: Rua Conselheiro Mo-
reira de Barros, 2.780 - Santana. 
Mais informações pelo site: www.
santanaparqueshopping.com.br ou 
pelo telefone: (11) 2238-3002 ou 
WhatsApp: (11) 96588-3226.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ - localizada na 
Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 
6.500 recebe doações todos os dias 
da semana. A paróquia tem cerca 
de 100 famílias assistidas que es-
tão recebendo as cestas básicas. 
Para mais informações: (66) 9 9680-
2795 - Padre Luís Isidoro Molento. 
Facebook: https://www.facebook.
com/pnsenhorapiedade15 

TEnHa um ViVER EQuiLiBRado
ConHEÇa a FiLoSoFia do
RaCionaLiSmo CRiSTÃo

Rua Gabriel Piza, 313 - metrô Santana

EnTRada FRanCa

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

Masculino (a função exige). Com ou sem experiência em confecção - 
residir na Zona Norte. Enviar currículo para: selecao376@gmail.com

AJUDANTE GERAL

Receita fácil e mesa 
decorada para a 

ocasião romântica

Com a proximidade do Dia 
dos Namorados surgem as dú-
vidas. Qual o presente ideal? O 
que vamos fazer no dia? Que 
surpresa eu posso fazer? O you-
tuber Glauber Britto, do canal 
‘Champagne com Dendê’, sugere 
uma receita especial, assim como 
dá dicas para decorar a meda. 
Para surpreender seu amor nes-
ta data tão importante para os 
casais, nada melhor que um jan-
tar com um prato preparado em 
casa, com carinho e cuidado.

Com a celebração caindo em 
um sábado, não tem desculpa. 
Dá tempo de ir ao mercado, es-
colher os ingredientes e prepa-
rar tudo para um jantar especia-
líssimo na melhor companhia. E 
a pedida certa para agradar o 
paladar e aquecer o coração nes-
te 12 de junho é uma quiche de 
milho verde com bacon. “A ideia 
é pensarem em algo diferen-
te do que estão fazendo na ro-
tina, é se propor a quebrar a ro-
tina de verdade. Eu sugiro algo 
rápido e prático como uma qui-
che de milho verde com bacon, 
que é muito saborosa, prática 
de fazer, rápida, acompanhada 
com uma saladinha de folhas 
verdes com tomate cereja e tem-
pero de limão”, indica Glauber 
Britto, que também é aluno da 
Le Cordon Bleu, em São Paulo.

Decoração da 
mesa de jantar

O importante é fazer tudo 
com carinho. Vale abusar das 

mensagens român-
ticas, músicas que 
lembram o casal e 
claro, aproveitando 
tudo o que tem em 
casa. Flores, velas e 
aromas naturais são 
ótimas opções para 
mudar o clima do 
ambiente. “Vale usar 
uma cartolina preta 
como jogo americano 
para dois e escrever 
mensagens. Depois 
enfeite a mesa com 
velas e flores. Para 
fechar, use um aro-
ma natural de capim limão pela 
casa!”, aponta.

Brincadeiras para 
apimentar a noite

Para completar a comemo-
ração espalhe recadinhos pican-
tes no caminho até o quarto. 
Post-its coloridos são uma boa 
opção. Use as frases que você 
sabe que acendem seu parceiro. 
Aí é só liberar a criatividade, e 
colocar em prática as sugestões 
da brincadeira. “Essas coisas 
sempre dão certo e animam a 
noite. Sugiro: beijos no pescoço, 
beijos na boca, é só usar a cria-
tividade e dar asas a imagina-
ção”, se diverte.

Jantar on-line para 
quem está distante

Para os que estão distantes, 
um jantar on-line pode aproxi-
mar o casal nesta data. “Não 
substitui o calor humano, mas 
ameniza a distância. Vai ser o 
meu caso. Vou fazer um jantar 

virtual até porque 
estou longe do meu 
marido. Vamos fazer 
a quiche e cada um 
come na sua casa. 
Eu no Brasil e ele em 
Angola. Então se al-
guém estiver longe, 
faça o coração chegar 
perto, mesmo que 
seja virtual”, conta.

Receita Quichê de Bacon 
com Milho Verde

Ingredientes:
Para a massa: 2 xícaras (chá) 
de farinha de trigo,150 g de 
manteiga gelada em cubos, 5 co-
lheres (sopa) de água gelada, 1 
colher (chá) de sal.

Para o recheio e montagem: 
2 xícaras (chá) de creme de lei-
te fresco, 4 ovos, ½ xícara (chá) 
de bacon em cubos, ¾ de xícara 
(chá) de queijo.

Modo de preparo: Junte todos 
os ingredientes da massa, mistu-
re até ficar homogênea. Enrole 
em plástico filme e leve para des-
cansar na geladeira por 40 minu-
tos. Logo após, abra com um rolo 
de massa ou uma garrafa de vi-
nho, sempre enfarinhado para 
não grudar a massa. Em segui-
da, coloque na forma desmon-
tável e leve ao forno pré-aqueci-
do a 180 graus, por 25 minutos. 
Para o recheio, use uma frigidei-
ra para fritar o bacon na própria 
gordura, acrescente milho verde 
e tempere com sal e pimenta do 
reino, a gosto. Deixe descansar 
até esfriar. Adicione o os ovos, 
misture e reserve. Retire a mas-
sa pré- assada do forno e espere 
esfriar por 40 minutos. Para a 
montagem coloque o queijo por 
baixo, adicione a mistura do re-
cheio e cubra com creme de lei-
te. Leve ao forno por 20 minutos. 
Depois disso é só servir!

Fotos: Divulgação

ALugA-SE
IMóVEL COMERCIAL
P/ pizzaria na Casa Verde. 
2 dorms, 2 banh, s/ gar.
Tel: 97311-4272

ALugA-SE APARTAMENTO 
JARDIM SãO PAuLO
Ao lado do Metrô. Com 1 dor-
mitório c/ garagem. Aluguel: 

1.500 incluído condomínio.
Tr: 2973-5357 e 2979-9614

Balancetes, editais, empregos, negócios, veículos e outros. 
Distribuição gratuita. www.gazetazn.com.br

Anuncie

Obras do Metrô provocam interdições 
em ruas da Brasilândia

As obras da Linha 6-La-
ranja do Metrô levaram a in-
terdição de um trecho da Rua 
Engenheiro Dário Machado de 
Campos, entre a Estrada do 
Sabão e o número 624 da pró-
pria rua na Brasilândia. A me-
dida começou a valer a partir 
desta quinta-feira (10) e deve 
continuar até a conclusão dos 
trabalhos. Para mais informa-
ções, a comunidade também 
pode entrar em contato com 

a Central de Atendimento da 
Linha Universidade - 0800 580 
3172 - de segunda a sexta-feira 
das 8h30 às 17h30.

A Linha 6-Laranja do 
Metrô terá 15 quilômetros de 
extensão e 15 estações e vai li-
gar a região da Brasilândia à 
Estação São Joaquim, na re-
gião central. Por atender uma 
área com diversas instituições 
de ensino, também é chama-
da de “Linha Universidade”. 

A expectativa é de redução 
do tempo de trajeto, atual-
mente praticado em pelo me-
nos uma hora e meia, para 
apenas 23 minutos. O em-
preendimento é uma parce-
ria público-privada (PPP) 
do governo do Estado de São 
Paulo com a Concessionária 
Linha Universidade, da qual a 
ACCIONA é sócia. Depois de fi-
nalizada, a Linha 6 será opera-
da pela Linha Uni por 19 anos.


